
Huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 1: 
De Stichting is opgericht om het recht te waarborgen, dat is ingesteld door het 
voormalige Julianaklooster. 
 
Dit recht houdt in dat de inwoners van het kerkdorp Rottum [appendix 1] het recht 
hebben om op het kerkhof van Rottum begraven te worden zonder grafrechten 
verschuldigd te zijn. 
 
In bijzondere gevallen kan aan niet-inwoners van het kerkdorp Rottum, en die elders 
zijn overleden, een passende rustplaats worden verschaft [appendix 2]. 
 
Bij het bestuur van de Stichting Rottumer Kerkhof is voor iedere belanghebbende het 
indelingsplan van het kerkhof ter inzage. 
 
 
Artikel 2: 
Voor de teraardebestelling wordt door het bestuur een plaats toegewezen. Hier 
kunnen het stoffelijk overschot of de asurn ter aarde worden besteld. 
Bijplaatsen van een asurn kan, na overleg, mogelijk zijn. Voor inwoners is dit gratis, 
voor niet-inwoners zal een bedrag in rekening worden gebracht [appendix 2]. 
 
Artikel 3: 
Graven worden uitsluitend uitgegeven op naam en kunnen niet worden verkocht, 
geschonken, dan wel op andere wijze worden overgedragen. 
 
 
Artikel4: 
Op het kerkhof zijn 2 soorten graftekens toegestaan: 
 

a. staande graftekens 
b. liggende graftekens. 

 
De graftekens zullen altijd passend moeten zijn in de sfeer van het kerkhof. Dit altijd 
ter beoordeling van het bestuur. 
 
De graftekens moeten worden vervaardigd uit duurzaam weerbestendig materiaal. 
Bij andere materialen dan natuursteen, dient bij liggende graftekens eerst een plaat 
van gewapend beton, ter grootte van het graf en met een dikte van minimaal 10 cm, 
vervaardigd te worden, waarop het andere materiaal bevestigd kan worden. 
In alle gevallen zullen liggende graftekens geplaatst moeten worden op een 
doelmatige fundering na goedkeuring van het bestuur, eigen ideeën zijn mogelijk na 
overleg met het bestuur en passend in de sfeer van het kerkhof. 
 
Wanneer er sprake is van verregaande verwaarlozing behoudt het bestuur zich het 
recht voor het grafmonument te verwijderen. 
 
Een staand grafteken wordt geplaatst aan de hoofdzijde van het graf en is maximaal 
even breed als het graf. 



 
 
 
Artikel 5: 
Grafbeplanting mag alleen binnen de grafmaat en als er in het onderhoud wordt 
voorzien. De hoogte van de beplanting is maximaal 50 cm. 
Bomen mogen door nabestaanden niet worden geplaatst op een graf. 
Wanneer er sprake is van nalatigheid behoudt het bestuur zich het recht voor de 
beplanting te verwijderen. 
 
Artikel 6: 
Besluiten van het bestuur worden ter vergadering genomen of in onderling overleg. 
 
Statuten, huishoudelijk regelement en besluitenlijst worden gepubliceerd op de 
website www.rottum.org. Tevens zullen de notulen ter informatie aan de Vereniging 
Dorpsbelangen Rottum, Stichting Rottumer Kerk en Stichting Thais Joaptje gestuurd. 
 
Het bestuur zal op de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Rottum 
verslag doen van het voorgaande boekjaar. 
 
 
Artikel 7: 
Alles waarin dit regelement niet in voorziet, wordt beslist door het bestuur. 
 
Appendix 1: 
 
Kaart van de grenzen van het Kerkdorp Rottum 
 

 
 



 
Appendix 2: 
 
Voor hen die niet in het kerkdorp wonen/zijn overleden, maar die wel een band 
hebben met Rottum en hier wel bijgezet of begraven willen worden, kunnen dit ter 
beoordeling voorleggen aan het bestuur  
Er moet dan het bedrag voor de lopende termijn betaald worden.  
Dit bedrag wordt door het bestuur jaarlijks vastgesteld en medegedeeld op de 
jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Rottum. Tevens zal het worden 
gepubliceerd op de website www.rottum.org. 
 
De bedragen voor de lopende termijn, 2013-2014, zijn: 
 
Voor een graf    € 650,00 
Voor het bijplaatsen van een urn  € 100,00 
 
Nabestaanden die niet-inwoners van het kerkdorp Rottum zijn, kunnen tegen betaling 
van € 100,00 per graf een plek reserveren. 
Dit bedrag is niet terug vorderbaar indien er van de gereserveerde plek geen gebruik 
wordt gemaakt. De plek is altijd aansluitend aan het graf van de overledene. 
 
Voor het plaatsen van graftekens wordt door het bestuur geen tarief vastgesteld. 
Voor het onderhoud van het kerkhof zal een vrijwillige bijdrage aan de nabestaanden 
worden gevraagd. 
 



Richtlijnen steenhouwer: 
 
Artikel1: 
 
Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is 
niet toegestaan. 
 
Artikel2: 
 
De uitvaartverzorgers en leveranciers van graftekens worden geacht kennis te 
dragen van het reglement van het kerkhof en daarnaar te handelen. 
 
Artikel3: 
 
Voor het plaatsen van een grafmonument of voor het bijzetten van een urn, dient de 
belanghebbende, of de leverancier namens de belanghebbende, de juiste ligging van 
het graf te verifiëren bij een van de bestuursleden. 
 
Artikel 4, 
 
Voor werkzaamheden op het kerkhof dient men zich te melden bij een van de 
bestuursleden.  
De werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden op werkdagen tussen 9.00 uur en 
17.00 uur. 
 
Artikel 6: 
 
Alles waar deze richtlijnen niet in voorzien, wordt beslist door het bestuur. 


